komentáře
Návštěva Havlíčkobrodska
vloženo: 22.5.2019, 18.35
Velmi si vážím setkání v rámci poslaneckého dne na Havlíčkobrodsku a to jak z hlediska důležitých podnětů,
tak z lidského pohledu.

E-neschopenka není dostatečně připravena! Doufám proto, že Senát prosadí odklad
vloženo: 13.5.2019, 08.18
KDU-ČSL jednoznačně podporuje zavedení elektronické neschopenky, nicméně jsme 10.5.2019 odmítli
podpořit v závěrečném hlasování návrh zavedení systému E-neschopenek již od 1. ledna 2020.

Lékový záznam postoupil do závěrečného schvalování
vloženo: 12.5.2019, 07.55
Takzvaný lékový záznam pacienta má zavést novela v návaznosti na již fungující elektronický recept.
Zavedení záznamu vítám a jednoznačně podporuji. Pacienta může totiž zavedení lékového záznamu ochránit
před nežádoucími interakcemi...
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Vzpomínkové setkání v Třešti
vloženo: 9.5.2019, 10.49
V úterý 7. května se v Třešti uskutečnila tradiční vzpomínková akce na tragické události posledních
květnových dnů v Třešti, kdy nacisté zabili více než 5 desítek nevinných lidí. Je naší povinností neustále...

Návštěva Domova pro seniory Telč a jihlavských Stříbrných Teras
vloženo: 11.4.2019, 22.30
Dnešní poslanecký den na Jihlavsku jsem věnoval návštěvě Domova pro seniory Telč, kam mne doprovodil
místostarosta Telče Pavel Komín, a který se ze současných prostor bude v dohledné době stěhovat...

2

Nemocnicím chybí nejen lékaři, ale i sestry
vloženo: 25.3.2019, 09.46
Dlouho to vypadalo, že personální krize ve zdravotnictví nebude na Vysočině tak složitým problémem jako
jinde nebo že se bude týkat „jen“ nedostatku lékařů. Nyní se však ukazuje, že i...

V sociálních službách chybí peníze. Co na to vedení kraje?
vloženo: 12.2.2019, 11.50
Máte babičku v domě s pečovatelskou službou nebo máte v rodině někoho, kdo využívá pomoci s některými
úkony od pracovníků Charity? Pak bohužel nevíte, jestli na péči o ně letos budou mít poskytovatelé...
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Jihlavský poslanecký den
vloženo: 17.10.2018, 22.30
Středeční poslanecký den začal návštěvou Dopravního podniku města Jihlavy, kde jsem s vedením DPMJ
diskutoval plánovaný projekt Veřejná doprava Vysočiny, kterou připravuje Kraj. Překvapilo mne, že se
zástupci městské dopravy krajského...

Vít Kaňkovský: Lidé s nejtěžšími chorobami mají šanci na kvalitnější život
vloženo: 21.9.2018, 19.01
tisková zpráva Sněmovna dnes poslala do dalšího čtení senátní návrh novely zákona o sociálních službách,
u jehož zrodu sehráli významnou roli senátorky a senátoři za KDU-ČSL. Například senátorka Šárka
Jelínková,...
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Interpelace ve věci kůrovcové kalamity
vloženo: 14.9.2018, 11.00
Poslanecká sněmovna 13.9.2018 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministra zemědělství Miroslava
Tomana ve věci: Kůrovcová kalamita

Interpelace ve věci Velký pařezitý rybník postup AOPK
vloženo: 14.9.2018, 10.54
Poslanecká sněmovna 13.9.2018 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministra životního prostředí
Richarda Brabce ve věci: Velký pařezitý rybník postup AOPK
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Proč nemohu podpořit vládu ANO + ČSSD s podporou KSČM
vloženo: 12.7.2018, 09.23
Nemohl jsem mlčet k tomu, jak vznikla vláda ANO-ČSSD s podporou KSČM, jak komunista Grebeníček
nehorázně přepisuje historii, nemohl jsem mlčet k některým pasážím vládního prohlášení - níže je přepis...

Hlasování o důvěře vládě podporované KSČM
vloženo: 9.7.2018, 11.20
Novináři i mnozí z Vás se ptají, zda je náš odpor k vládě kvůli podpoře komunistů dostatečným důvodem k
hlasování proti vládě.
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Prázdniny začaly!
vloženo: 29.6.2018, 10.59
Dětem přeji bezstarostné letní dny. Užijte si každý den naplno, s radostí a hlavně bez úrazu. Rodičům přeji
shovívavost a aby se jim podařilo nejen odpočinout od práce, ale i zvládnout...

Pro kvalitní zdravotnictví je dostatek lékařů a zdravotních sester nezbytný
vloženo: 28.6.2018, 13.59
Kvalita zdravotní péče je oblastí, podle které se posuzuje úroveň vyspělosti dané země. Jde přitom nejen o
požadovanou kvalitu zdravotní péče, ale také o dostupnost pro občany ve všech regionech....
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